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 H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.178  
din 23.09.2021 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții  

”Eficientizare energetică sala de spectacole „Europa”, foaier și centrul de informații pentru cetățeni” 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 7524/2022 - Y din 22.03.2022 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.178 din 23.09.2021 privind aprobarea 

Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Eficientizare energetică sala de 
spectacole „Europa”, foaier și centrul de informații pentru cetățeni” 

- Raportul de specialitate nr. 7556/2022 - S din 28.03.2022 al Direcţiei Investiții și 
Servicii Publice; 

- Avizul nr. 8015/2022 - S din 28.03.2022 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Avizul nr. 8034/2022 - M din 28.03.2022 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu: 
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri 

pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr.230/2021, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art.3, art.5 alin.(2) și anexa nr.1 din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 - prevederile art.173 alin.(1) lit.b) şi alin.(3) lit.f) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- prevederile art.47 alin.(4), art.59, art.61 și art.62 din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.45 și 47 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.46 din 
30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare, 
 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. I Punctul 2.2 al anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.178 din 

23.09.2021 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții 
”Eficientizare energetică sala de spectacole „Europa”, foaier și centrul de informații pentru 

cetățeni”, se modifică și va avea următorul cuprins:  
„Obiectivul de investiții cu funcțiuni similare la care ne-am raportat pentru estimarea 

investiției propuse este „Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al 

Agriculturii”. 

 
Art. II Punctul 3.1 al anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.178 din 

23.09.2021 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții 
”Eficientizare energetică sala de spectacole „Europa”, foaier și centrul de informații pentru 

cetățeni”, se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Cheltuielile pentru execuția obiectivului de investiții se estimează în faza de 

proiectare DALI ținând cont de standardele de cost existente pentru lucrări similare, de 

cantități de lucrări și oferte de preț de pe piața liberă acolo unde lucrările nu sunt 

evidențiate în standarde de cost. 

Valoarea estimată a acestui obiectiv de investiții este de 7.700.000 lei cu TVA. 

Obiectivul de investiții cu funcțiuni similare la care ne-am raportat pentru estimarea 

investiției propuse este „Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al 

Agriculturii”. 

 
Art. III Punctul 3.2 al anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.178 din 

23.09.2021 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții 
”Eficientizare energetică sala de spectacole „Europa”, foaier și centrul de informații pentru 

cetățeni”, se modifică și va avea următorul cuprins: 
„- Servicii elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) 

(inclusiv studii topografice și geotehnice, documentații de obținere avizr acorduri, expertiză 

tehnică și audit energetic) – 90.000 lei cu TVA; 

 - Servicii de verificare tehnică de calitate a DALI – 22.000 lei cu TVA; 

 - Taxe pentru obținere avize, acorduri – 2.000 lei cu TVA.” 
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 Art. IV Punctul 3.3 al anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.178 din 
23.09.2021 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții 
”Eficientizare energetică sala de spectacole „Europa”, foaier și centrul de informații pentru 

cetățeni”, se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „Surse de finanțare: COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII pentru CLĂDIRI 

PUBLICE RENOVARE INTEGRATĂ finanțat prin Planul Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR). 

 Finanțarea cheltuielilor estimate va fi asigurată din fonduri nerambursabile, fonduri 

naționale și fonduri proprii.” 

 
 Art. V Prin grija Secretarului General al județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire Direcției Investiții și Servicii Publice și, spre știință, 
Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, secțiunea ”Monitorul oficial al județului”.  

 
 

        PREŞEDINTE,  
                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                 MARIAN PAVEL                                                Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                              ADRIAN ROBERT IONESCU    

 
 
 
 
 
 
 
Nr. 58                                                                                                                                                                                        Rd/Oc     
Adoptată la Slobozia                                               DCS 
Astăzi 29.03.2022                                                  2 ex. 
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții  

”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SALA DE SPECTACOLE ”EUROPA”,  
FOAIER ȘI CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI” 

 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.22083/2021-P din 16.09.2021 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul de specialitate nr.22134/2021 -Z din 16.09.2021 al Direcţiei Investiții și 

Servicii Publice; 
 - Avizul nr. 22431/2021 - F din 21.09.2021 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Avizul nr. 22587/2021 - V din 22.09.2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 3, art. 5 alin. (2) și anexa nr. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 Se aprobă Nota conceptuală aferentă obiectivului de investiții ”EFICIENTIZARE 
ENERGETICĂ SALA DE SPECTACOLE ”EUROPA”, FOAIER ȘI CENTRUL DE INFORMAȚII 
PENTRU CETĂȚENI”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 Se împuternicește domnul Marian Pavel, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să modifice prin dispoziție conținutul Notei conceptuale în cazul apariției unor 
modificări legislative sau al unor modificări de ordin tehnic. 
 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire Direcției Investiții și Servicii Publice, și, spre știință, 
Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”. 

 
 
                    PREŞEDINTE, 
                  MARIAN  PAVEL                                                  Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                                            Secretarul General al Județului Ialomița 
                                                                                                              Adrian-Robert IONESCU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.  178                                                                                                           Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                        T.E. 
Astăzi 23.09.2021                                                                                                                                                                 2 ex. 
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Anexa 
Lt liotă iirea Consiliului Judetean Ia loin* 

nr, 	474)  	din as 	2021 

ROMANIA 

CONSIL1UL AMMAN IALOMITA 
Tel.: 0243 220200 

Fa x: 0243 230250 

Directia Livestitii  i  Servicii Publice 	 Nr.vork#,7 

0,RTIK41,DMAN401,..MENT 6N.Linf.1 

. 	 . 	• 

web: www.cicnet.ro  
e-mail: cji@cicnet.ro  

Qa2,7 

Slobozia - Pia -ţ a Revolutici Nr. 1 

APROBAT, 

PRE Ş EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

NOTĂ  CONCEPTUALĂ  

1. Informatii generale privind obieetivul de investitii propus 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţ ii: EFICIENTIZARE ENERGETICĂ  SALA DE 

SPECTACOLE „EUROPA", FOAIER $1 CENTRUL DE LNFORMATII PENTRU CETĂ TENI 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: 

Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a 
1.3. Ordonator de credite (secundar/ter ţ iar) 

Nu este cazul 
1.4. Beneficiarul investi ţ iei: 

Unitatea Administrativ Teritorial ă  Jude ţ ul Ia1omi ţ a 

2. Neeesitatea ş i oportunitatea obieetivului de investitii propus 
2.1. Scurtă  prezentarc privind; 
a) deficien ţ e ale situa ţ iei actuale; 

Starea actual ă  a cl ă dirii este urm ă toarea: 
•Acoperi ş ul necesit ă  lucr ă ri de bidroizolaţ ie deoarece sunt infiltra ţ ii de ap ă  pluvială ; 
•Tdmplă ria (ferestrele) ş i u ş ile interioare trebuiesc inlocuite cu tâmpl ă rie pvc cu geam 

termopan care s ă  ofere etan ş eitate. 
•U ş ile de acces in cl ă dire sunt intro stare avansat ă  de uzură  ş i trebuiesc inlocuite in propor ţ ic 

de 100%; 
•Pere ţ ii exteriori necesit ă  lucră ri de reabilitare termic ă  (termoizola ţ ie) in proporţ ie de 100 070; 
•Grupurile sanitare necesit ă  lucră ri de reparaţ ie, in proporţ ie de 70%; 
•Centrala teituic ă  (putere termic ă  nominal de 290,75KW/ 2 cazane) asigur ă  agentul termic 

pentru toat ă  clă direa ş i este in func ţ iune din anul 2000, iar ultima verificare a cazanelor a 
fast reafizat ă  in anul 2019; 

•Apa cald ă  nu este asigurată  în toat ă  clă direa (numai in cabinele destinate actorilor sunt 
amplasate 3 boilere cu o capacitate de 50 litri/ fiecare ş i rezisten ţ a de 1500 W); 

•Instalaţ ia de termoticare este degadat ă  în propor ţ ie de 70%; 
•Instalaţ ia electric ă  neeesit ă  redimensionare (instala ţ ia este subdimensionată  fată  de 

consumatorii actuali, exist ă  riscul de apari ţ ie a unor scurtcircuit ă ri); 



Ca urmare a situatiei prezentate este necesar ă  si oportun ă  realizarea lu.cr ă rilor de interventie 
asupra imobilului cu scopul de a creste performanta energetic ă , respectiv reducerea consumuritor 
energetjce pentru inc ă lzire, în conditijle asigur ă rji ş i mentinerii climatului termic interior, 
repararea si aducerea la standardele aetuale atat a instalatiilor cat ş i a interioarelor cl ă dirilor 
precum ş i ameliorarea aspectului urbanistic a mtinicipiului Slobozia. 

b) efectul pozitjv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii; 

Avand  în vedere performantele actuate din Romania, mai mult deck pentru alte taxi, eficienta 
energetic ă  reprezint ă  un mijloc important pentru dezvoltare durabila, intruc ă t aceasta pernajte 
accelerarea procesului de atjngere a diferitelor objective: consolideaz ă  securitatea aliment ă rii cu 
energie, reduce consumul de energie primar ă , contrjbuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
sera intr-un mod viabil, imbun ă tă teste competitivitatea industrjei, rentabilizeaza investitiile datorit ă  
econorniilor totale, asigur ă  dezvoltarea economic ă , crearea de locuri de munc ă  si conduce la facturi 
de energje suportabile. 

Eficienta energetic ă  este,  pun urmare, o conditie absolut necesar ă , da.c ă  Romania dore ş te s ă  
ating ă  aceste objective ambitioase in domeniul energetic, la un cost acceptabil. Este de asemenea, o 
miză  major ă  pentru protejarea puterii de cump ă rare a populatiei. De fapt, cresterjle preturjlor la 
energie reprezint ă  un fenomen inevitabil in urm ă torii anj, datorit ă  tendintei reglement ă rilor in 
vigoare (privind CO2, energiile regenerabjle, piata unic ă  a energiei etc.). Preturjle trebuie s ă  
respecte anurnite reguli de formare, jar structura tor nu mai poate include protectia social, a ş a cum 
a fast cazul pan ă  acum. 

Responsabilitatea autorit ă tilor publice este de a preg ă ti Romania pentru aceste schimb ă ri, prin 
transformarea subven ţhlor in investitii sau stimulente financiare deoarece acestea trateaz ă  efectele 
ş i nu cauzeie ş i de a pune la dispozitie mijloacele pentru gestionarea facturilor de energie pentru 
reducerea consurnului ş i nu a preturilor. 

Eficienta energetic ă  trebuie s ă  devin ă  o prioritate fundamental ă  pentru România. 

c) impactul negativ previzionat in cazul nerealiz ă rii obiectivului de investitii. 

Nerealizarea obiectivului referitor la cre ş terea eficientei energetice va duce la consumuri 
man i de energie reflectate în costuri mari. 

Un alt impact negativ raportat la nerealizarea obiectivului va fi impactul asupra s ă nă tă tii ş i 
confortului prin itnposibilitatea reducerii emisiilor de CO2. 

Tot impact negativ II reprezint ă  ş i nerespectarea Regulamentului Parlamentului European 
ş i al Consiliului privind reducerea anual ă  obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de ser ă  de c ă tre 
statele membre in perioada 2021-2030, in vederea realiz ă rii unei uniuni energetice reziliente si a 
respect ă rii angajamentelor asumate in temeiul Acordului de la Paris, ş i de modificare a 
Regulanientului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European ş i al Consiliului privind un 
mecanism de monitorizare ş i de rap ortare a emisiilor de gaze cu efect de sera ş i a altar informa ţ ii 
relevante pentru schimb ă rile climatice. 

2.2. Prezentarea, dup ă  caz, a obiectivelor de investitii cu acelea ş i funeţ iuni sau functiuni 
similare cu obiectivul de investildi propus, existente in zon ă , in vederea justific ă rii necesită tii 
realiz ă rii obiectivului de investitii propus 

Obiectivul de investitii cu functiuni similare la care ne-am raportat pentru estirnarea 
investitiei propuse este "Cre ş terea eficentei energetice a sediului Muzeului Judetean Ialomita". 

2.3. Existenta, dup. caz, a unei strategii, a unui master plan on a unor planuri similare, aprobate 
prin acte normative, in cadrul c ă rora se poate incadra obiectivul de investitii propus. 
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Ministerui Energiei a elaborat, în anul 2016, un Project de Strategic Energetic ă  pentru 
perioada 2016-2030 ş i orjzont de timp 2030-2050. 

2.4. Existenţ a, dupLI caz, a unor acorduri intema ţ ionale ale statului care oblig ă  partea romdn ă  la 
realizarea obiectivului de investi ţ h 

Legea nr. 121 7 2014 privind eficienţ a energetic ă  
HG nr. 1460/2008 - Strategia national ă  pentru dezvoltare durabjl ă  a Româniej - Orizonturi 

2013-2020-2030 
HG nr. 1069/2007 - Strategia Energetic ă  a României 2007 — 2020, actualizat ă  penttu 

perioada 2011- 2020 
HG nr. 219/2007 privind promovarea cogener ă rii bazat ă  pe cererea de energie termic ă  
Legea nr. 37272005 privind performan ţ a energetic ă  a clă dirilor, republicat ă  

2.5. Objective generale, preconizate a fi atinse prin realjzarea investi ţ iei 

Prim intermediul acestei opera ţ iuni Sc urmă re ş te cre ş terea eficien ţ ei energetice a cl ă dirilor 
publjce, respectiv: 

• imbună t ăţ irea jzola ţ iei termice a anvelopei cl ă dirii (pere ţ i exteriorj, ferestre, fampl ă rie), a 
ş arpantelor ş i invelitoarelor, inclusiv m ă suri de consolidare a cl ă dirii, dup. caz. 

• introducerea, reabilitarea ş i tnodernizarea, dup ă  caz, a instala ţ iilor pentru prepararea, 
distribuţ ia ş i utilizarea agentului termic pentru inc ă lzire ş i a apej calde menajere, a 
sisternelor de ventilare ş i climatizare, a sistemelor de ventilare mecanic ă  cu recuperarea 
că ldurii, inclusiv sisteme de r ă cire pasiv ă , precum ş i achiziţ ionarea i instalarea 
echipamentelor aferente i racordarea la sistemele de inc ă lzire centralizat ă , după  caz; 

• utilizarea surselor de energie regenerabil ă , pentru asigurarea necesarului de energie a 
clă dirji; 

• jmplementarea sjstemelor de management energetic având ea scop imbun ă tă tirea eficien ţ ei 
energetice ş i monitorizarea consumurilor de energie (ex. achizi ţ ionarea, instalarea, 
intre ţ inerea ş i exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea ş i monitorizarea 
oric ă rui tip de energie pentru asigurarea condi ţ iilor de confort interior); 

• inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent ş i incandescent cu corpurj de jluminat cu 
efleienţă  energetic ă  ridicat ă  ş i durată  mare de viat ă , cu respectarea normelor ş i 
reglement ă rilor tehnice; 

• once alto activit ăţ i care conduc la indeplinirea realiz ă rji objectivelor proiectului ( 
inlocuirea circuitelor eleetriee, lucr ă ri de demontare/montare a instala ţ iilor ş i 
echipamentelor montate, lucr ă ri de reparaţ ii la faţ ade etc.); 

Obieetivul principal privind realizarea acestei investi ţ ii îl reprezint ă  efjcientizarea 
energetied a s ă lij de spectacole „EUROPA", A FOAIERULUI $1 A CENTRUL DE INFORMATII 
PENTRU CETATEN1. 

Implementarea m ă surilor de eficientizare energetic ă  la aceast ă  elă dire va duce la 
imbună tăţ irea condi ţ illor de desfăş urare a activit ăţ ilor specifice; 

- reducerea pierderilor de că ldură  ş i a consumurilor energetice; 
- reducerea costurilor de intre ţ inere pentru inc ă lzire i ap ă  eald ă ; 
- reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul i eonsumul de energie, 

condueand la utilizarea eficient ă  a resurselor de energie. 
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3. Estimarea suportabilitAtii investitiei publice 

3.1. Estimatea cheltuiehlor pentru executia obiectivului de investitii, lubdu-se în considerare, 
dup ă  ca.z: 

costurile unor investitii similare realizate;. 

Cheituielile pentru executia obiectivului de investitii se estimeaz ă  in faza de proiectare 
DALI tinând cont de standardele de cost existente pentru lucr ă ri similare, de cantit ă ti de lucrari ş i 
oferte de pre t de pc piata liber ă  aeolo unde lucr ă rile nu sunt evidentiate in standarde de cost. 

Valoarea estimat ă  a acestui obiectiv de investitii este de 7.700.000 lei cu TVA. Obiectivul 
de investitii cu functiuni similare la care ne-am raportat pentru estimarea investitiei propuse este 
"Cre ş terea eficentei energetice a sediului Muzeului Judetean Ia 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatici tehnico-economice 
aferente obieetivului de investitie, precum ş i pentru elaborarea altar studii de specialitate în ffinctie 
de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, 
autorizatiilor ş i acordurilor prev ă zute de lege. 

elaborare expertiz ă  tehnic ă  — 20.000 lei cu TVA; 
- elaborare audit energetic — 15.000 lei en TVA; 

taxe pentru obtinere avize, acorduri — 20.000 lei cu TVA; 
documentatie tehnico economic ă  faza D.A.L.I. — 18.000 lei cu TVA; 

- verificare tehnic ă  D.A.L.I. — 4000 lei cu TVA 

3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finant ă rii nerambursabile 
se va mentiona programul operational/axa corespunz ă toare identificatră ) 

Surse de finantare: 

Programul privind cre ş terea eficentei energetice ş i gestionarea inteligent ă' a energiei in 
clă dirile publice din anul 2021 al Administratiei Fondului pentru Mediu. 

Finantarea cheltuielilor estimate va fi asigurat ă  din fonduri nationale i fonduri proprii. 

4. Informatii privind regimul juridic, economic  ş i tehnie al terenului si/sau al constructiei 
existente 

Imobilul la care facern referire este situat in intravilanul municipiului Slobozia, str. Piata 
Revolutiei nr. 1, apartine domeniului public al judetului Ialom4a. conform Hot ă rdrii de Guvern fir. 
13531 27.12.2001, Anexa nr. 1. Regimul juridic al coristructiei este legiferat prin Legea nr. 
213/1998, H.C.J. ru.. 47/30.09.1999 ş i H.C.J. nr. 156/29.09.2017. 

Imobilul  cc face oblectivul invest:41cl are urm ă toarele elemente de identificare : constructie 
GU structura din cadre de beton ş i zidă rie din că ră midă , P+1 (partial), acoperi ş  tip teras ă ; Sc --- 1568 
mp; Sd = 1840 nap. Imobilul are carte funciar ă  nr. 39901. 

5. Particularit ă ti ale amplasamentului/amplasarnentelor propus(e) pentru realizarea 
obiectivului de investitii: 

a) descrierea succint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (loealizare, suprafata 
terenului, dimensiuni in plan); 
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Irnobilul  cc face obiectivul investitiei se afl ă  situat in str. Piata Revolutiei, nr. 1 ş i are o 
suprafată  de 1568 mp. 

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente ş i/sau c ă i de acces posibile; 

Accesul in amplasament este asigurat din b-dul Matei Basarab i b-dul Chimiei i str. Episcopiei 

c) surse de poluare existente in zon ă  - nu este cazul; 

d) particularit ă ti de relief - nu este cazul; 

e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă  a zonei ş i posibilit ă ti de asigurare a utilit ă ti1or. 

În zona propus ă  pentru modernizare exist ă  surs ă  de apa, energie electrica ş i telefonie. 
Imobilul ce face obiectivul investiei este racordat la toate retelele de utilit ă ti, Luer ă rile care se 

vor executa nu impun racord ă ri la retelele de utilitati din zon ă , jar in cazul in care prin documentatia 
tehnică  se vor impune demol ă ri sau devieri ale retelelor existente sau racord ă ri, acestea se vor 
realiza prin obiectivul de investitie propus. 

f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in 
rnă sura in care pot fi identificate - nu este cazul; 

g) posibile obligatii de servitute - nu este cazul; 

h) conditionă ri constructive determinate de starea tehnic ă  ş i de sistemul constructiv al unor 
constructii existente in amplasament, asupra c ă rora se vor face luer ă ri de interventii, dup ă  caz - nu 
este cazul; 

i) reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan 
urbanistic general/plan urbanistic zonal ş i regulamentul local de urbanism aferent; 

Reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei vor fi stabilite prin certificatul de urbanism 

j) existenta de monumente istorice/de arhitectur ă  sau situri arheologice pe amplasament sau in 
zona imediat invecinat ă ; existenta condition ă rilor specifice in cazul existentei unor zone protejate. 

În zonă  exist ă  un monument istoric urmă nd să  fie solicitat punctul de vedere al autorit ă tii 
competente in domeniu asupra posibilelor condi ţionă ri, 

6. Descrierea succintd a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic ş i  
functional: 

a) destinatie ş i functiuni; 

Destinatia : Cl ă dire destinat ă  activită tilor administrative ş i sociale 
Functiuni existente ş i propuse: a ă dire destinat ă  activit ă tilor administrative (centrul de 

informare pentru cet ă teni ş i registratur ă ) ş i sociale (teatru, ş edinte, simpozioane, colocvii etc.) 
In prezent in acest imobil î ş i desfaş oară  activitatea UAT Jude ţ ul Ialomita. 
Proiectul vizează  asigurarea posibilit ă tii de reducerea a pierderilor de energie termic ă . 

b) earacteristici, parametrii ş i date tehnice specifice, preconizate 
Vor fi cuprinse lucră ri de reabilitare a cl ă dirii prin : 
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— redimensionarea/refacerea instalatiilor termice, instalatiilor sanitare, instalatiilor 
electrice  de iluminat ş i prize, instalatiei de paratrasnet, instalatiilor de ventilatii ş i 
climatizare, etc; 

- anveloparea cladiri; 
- rep ararea acoperi ş ului tip terasa; 
— inlocuire / reparare jgheaburi ş i coloane de scurgere ape pluviale; 

reparatii la luminatoare; 
- izolarea termica a planş eului de la etaj; 
— reparalli la tencuielile exterioare; 
- inlocuirea/ reabilitarea t ă mplariei interioare ş i exterioare; 
- refacerea placajelor ş i pardoselilor deteriorate; 
— repararea sau refacerea placajelor la pereti; 
- zugr ă veli, vopsitorii; 
- repararea ş i refacerea finisajelor; 
- alto lueră ri care se impun ca urinare a prevederilor Iegisla ţ iei specifice ş i a studiilor de 

specialitate; 

c) durata minimă  de functionare apreciat ă  corespunz ă tor destinatiei/functiunilor propuse; 

Durata normal ă  de functionare conform fi ş ei de evaluare constructii, este de 50 de ani 
conform HG 2139/2004 — DN. 

Durata minima de functionare apreciata corespunz ă tor destinatiei/functiunilor propuse este 
de 20 de ani. 

d) nevoi/solicit ă ri funetionale specifice. 
Se vor stabili ulterior in conformitate cu normativele aflate în vigoare. 

7. Justificarca necesit ă fii elabor ă rii, dup ă  caz, a urm ă toarelor studii: 

expertizei telmice, auditului energetic on a altor studii de specialitate, audituri sau analize 
relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la constructii existente; 

- unui studiu de fundarnentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiile ş i 
permisivitatile asociate cu obiectivul de investitii, in cazul interventiilor pe monumente istorice sau 
in zone protejate. 

Pentru obiectivul de investitii propus „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ  SALA DE 
SPECTACOLE „EUROPA", FOAIER SI CENTRUL DE INFORMATII PENTRU CETXTENI", se 
va realiza o documentatie de avizare a lucr ă rilor de intervenlii, studii de specialitate (audit 
energetic, expertiz ă  tehnică  etc.), documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire. Ulterior 
obtinerii autorizatiei de construire se va realiza proiectul tehnic in vederea execuliei lucrarilor. 

Director Executiv, 
Vlad Cristian 

intocmit, 
Mirela Trif 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții 

”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SALA DE SPECTACOLE ”EUROPA”,  
FOAIER ȘI CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI” 

 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.22087/2021 - T din 16.09.2021 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul de specialitate nr.22136/2021 - B din 16.09.2021 al Direcţiei Investiții și 

Servicii Publice; 
 - Avizul nr. 22433/2021 - H din 21.09.2021 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Avizul nr. 22589/2021 - X din 22.09.2021 al Comisiei pentru urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 178 din 23.09.2021 privind aprobarea 
Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SALA DE 
SPECTACOLE ”EUROPA”, FOAIER ȘI CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI”, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgența a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 4, art. 5 alin. (2) și anexa nr. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1 Se aprobă Tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții 
”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SALA DE SPECTACOLE ”EUROPA”, FOAIER ȘI CENTRUL DE 
INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se împuterniceşte domnul Marian Pavel, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să reactualizeze prin dispoziție, în funcție de modificările legislative sau de 
natură tehnică, conținutul Temei de proiectare. 
  

Art.3 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire Direcției Investiții și Servicii Publice, și spre știință, 
Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, secțiunea Monitorul Oficial al județului. 

 
 

                    PREŞEDINTE, 
                  MARIAN  PAVEL                                                  Contrasemnează pentru legalitate 
                                                                                            Secretarul General al Județului Ialomița 

                                                                                                              Adrian-Robert IONESCU 
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PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

TEMA DE PROIECTARE 

1. Informatii generale privind obieetivul de investitii propus 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: FFICIENTIZARE ENERGETIC Ă  SALA DE 
SPECTACOLE „EUROPA", FOAIER SI CENTRUL DE INEORMATII PENTRU CETĂ TENI 

1.2. Ordonator principal de eredite/investitor: 
Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomita 

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) 
Nu este cazul 

1.4. Beneficiarul investitiei: 
Unitatca Administrativ Teritorial ă  Judetul Ialomi ţ a 

1.5. Elaboratorul temei de proiectare 
Unitatea Adrninistrativ Teritorial ă  Judetul Ialomita 

2. Necesitatea ş i oporturtitatea obieetivului de investitii propus 

2.1. Informatii privind regimul juridic, economic ş i tehnic al terenului ş i/sau al constructiei 
existente, documentatie cadastral ă : 

Imobilul la care facem referire este situat in intravilanul numicipiului Slobozia, str. Piata 
Revolutiei nr. 1, apartine domeniului public al ju.de ţului Ialomita conform Hot ă ră ril de Guvern nr. 
1353/ 27.12.2001, Anexa nr. 1. Regimul juridic al constructiei este legiferat prin Legea rir. 
213/1998, H.C.J. nr. 47/30.09.1999 ş i H.C.J. nr. 156/29.09.2017. 

Imobilul ee face obieetivul investitiei are urm ă toarele elemente de identificare : constructie 
cu structura din cadre de beton ş i zidă rie din c ă ră midă , P+1 (partial), acoperi ş  tip teras ă ; Sc = 1568 
mp; Sd = 1840 mp. Imobilul are carte funciar ă nr. 39901. 

2.2. Particularit ă ti ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentra realizarea 
obiectivului de investitii: 

a) descrierea succint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafa ţ a 
terenului, dimensiuni in plan); 

anobilul  cc face obieetivul investitiei se afl ă  situat pe str. Pia ţ a Revolutiei nr. 1 ş i are o 
suprafat ă  de 1568 nap. 
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b) relaţ iile cu zone invecinate, accesuri existente ş i/sau c ă i de acces posibile; 

Accesul  în amplasament este asigurat din b-dul Matei Basatab, b-dul Chimiei 	str, 
Episcopiei. 

c) surse de poluare existente in zon ă ; 
Nu este cazul 

d) particularit ă ti de relief; 
Nu este cazul 

e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă  a zonei ş i posibilită ti de asigurare a utilit ăţ ilor; 

În zone propus ă  peritru modernizare exist ă  surs ă  de ap ă , energie electric ă  i telefonie. 
Imobilul  cc face obiectivul investitiei este racordat la toate retelele de utilit ă ti. Lucră rile care se 

vor executa nu impun racord ă ri la retelele de utilit ăţ i din zon ă . 

f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, 
In m ă sura in care pot fi identificate; - nu este cazul 

g) posibile obligatii de servitute; - nu este cazul 

h) conditionă ri constructive determinate de starea telinic ă  ş i de sistemul constructiv al unor 
constructii existente in amplasament, asupra c ă rora se vor face lucr ă ri de intervenţ ii, după  caz; 

Nu este cazul 

i) reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei conform docurnentatiilor de urbanism aprobate - 
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal ş i regularnentul local de urbanism aferent; 

Reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei vor fi stabilite prin certificatul de urbanism. 

j) existenta de monumente istorice/de arhitectur ă  sau situri arheologice pe amplasament sau in 
zona imediat invecinat ă ; existenta condition ă rilor specifice în cazul existentei unor zone protejate. 

În zonă  există  un monument istoric urmand s ă  fie solicitat punetul de vedere al autoritalii 
competente in domeniu asupra posibilelor condition ă ri. 

2.3. Descrierea succint ă  a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere telutic ş i 
functional: 

a) destinatie ş i functiuni; 

Destinatia : Cl ă dire destinat ă  activit ă tilor administrative ş i sociale 
Functiuni existente ş i propuse : Cl ă dire destinat ă  activiatilor administrative (centrul de informare 
pentru cet ă teni ş i registratur ă ) ş i sociale (teatra, ş edinte, simpozioane, colocvii etc.) 

În prezent în acest iinobiH ş i desfăş oar ă  activitatea UAT Judetul ralomi4a. 

Proiectul vizează  asigurarea posibilit ă tii de reducerea a pierderilor de energic tennic ă  ş i electric ă . 
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b) caracteristici, parametrii ş i date tehnice specifice, preconizate; 

Vor fi cuprinse lucrari de reabilitare a cladirii prin : 
- redimensionarea/refacerea instalatiilor termice, instalatiilor sanitare, instalatiilor 

electrice de iluminat ş i prize, instalatiei de paratrasnet, instalafilor de ventila.th ş i 
clirnatizare, etc; 

- anveloparea cl ă diri; 
— repararea acoperi ş ului tip terash; 
— inlocuire/ reparare jgheaburi ş i coloane de scurgere ape pluviale; 
- reparatii la luminatoare; 
- izolarea termic ă  a plan ş eului de la etaj; 
- reparatii la tencuielile exterioare; 
- inlocuirea/ reabilitarea tampl ă riei interioare ş i exterioare; 
— refacerea placajelor ş i pardoselilor deteriorate; 
— repa.rarea sau refacerea placajelor la per* 
- zugraveli, vopsitorii; 
— repararea ş i refacerea finisajelor interioare ş i exterioare; 
- alto lucr ă ri care se impun ca urmare a prevederilor legisla ţ iei specifice ş i a studiilor de 

specialitate (expertiza tehnica ş i audit energetic); 

c) nivelul  dc echipare, de finisare ş i de dotare, exigente tehnice ale constructiei in 
conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglement ă ri tehnice, de patrimoniu ş i de mediu 
în vigoare; 

Nivelul de echip are, de finisare ş i de dotare va fi stabilit conform solutiilor din expertiza 
tehuica ş i ra.portul de audit energetic raportate la normativele specifice în vigoare. 

d) numarul estimat de utilizatori; 

Numarul de utilizatori pentru sala de spectacole si centrul de inform* este de aproximativ 
35000 pe 

e) durata minima de functionare apreciat ă  corespunz ă tor destinatiei/functiunilor propuse; 

Durata normala de functionare, conform fi ş ei de evaluare construclii, este de 50 de ani 
conform HG 2139/2004 — DN. 

Durata minima de functionare apreciat ă  corespunză tor destinatiei/functiunilor propuse este 
de 20 de ani, conform auditului energetic. 

f) nevoi/solicit ă ri functionale specifice. 

Nevoile/solicit ă rile functionale specifice vor fi stabilite conform soluthlor din expertiza 
tehnica ş i raportul de audit energetic rapoitate la uormativele specifice in vigoare. 

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de protectie a mediului ş i a 
patrimoniului 
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Va fi stabilit ă  ulterior prin normative specifice în vigoare, 

11) stabilirea unor criterii clare in vederca solution ă rii nevoii beneficiarului 
- cre ş terea eficientei energetice a cl ă dirii in scopul reducerilor emisiilor de carbon prin 

sprijinirea eficientei energetice, a gestion ă rii inteligente a energiei ş i a utiliz ă rii energiei 
din surse regenerabile in cl ă dirile publice; 

- imbună tkirea performantelor energetice; 
— reducerea consumului termic; 

2.4. Cadrul legislativ aplicabil ş i impunerile  cc rezult ă  din aplicarea acestuia 

Sc aplic ă  prevederile 
Legii 907/2016 privind etapele de elaborate ş i continutul-eadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ş ii finantate din fonduri publice. 
Hotă ratea DI. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective finantate 

din fonduri publice, cu complet ă rile ş i modifică rile ulterioare. 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, Cu complet ă rile ş i modific ă rile ulterioare 
Legea nr. 204/2020 pentru modificarea ş i completarea Legii or. 10/1995 privind calitatea in 

constructii. 
Hotă rdre nr. 273/ 14 iunie 1994, actualizat ă , privind aprobarea Regulamentului de receptie 

a lucr ă rilor de constructiilor ş i instalatiilor aferente acestora. 
Legea 50/1991, republicat ă , privind autorizarea execut ă rii lucr ă rilor de constructii, Cu 

completă rile ş i modifică rile ulterioare 
Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nt. 50/1991 

privind autorizarea execut ă rii lucră tilor de constructil. 
Legea 35072001 privind amenajarea teritoriului ş i urbanismului 
Ordinul Dr. 233/26 februarie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului ş i urbanismului ş i de elaborate ş i actualizare a 
doeumentatiilor de urbanism 

Hotă rarea nr. 525/27 iunie 1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism 
Hotă ra'rea nr. 925/1995 privind Regulamentului de verificare ş i expertiză  tel.-mică  de ealitate 

a pro iectelor, a executiei lucr ă rilor ş i constructiilor 
Hotă rdrea nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind ealitatea in eonstructii 

Cod de proiectare seismic ă  — Partea I - Prevederi de proiectare pentru cl ă diri, indicativ P 100- 
1/2013 
Normativ privind proiectarea cl ă dirilor civile din punet de vedere al cerintei de sigurant ă  in 
exploatare indicativ NP 068-02 
Normativ privind adaptarea el ă dirilor civile ş i  a spatiului urban aferent la nevoile individuale ale 
persoanelor cu handicap indieativ NP-051-2012. 
P118/1999 — Normativ de sigurant ă  la foe a constructiilor. 

Director executiv, 
Vlad Cristian 

Intocmit, 
Mitela Trif 
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